
Az identitás és a
végérvényesség
ajánlata
A kereszténység a modernitás európai kultúrájában

Az embernek könnyen az a benyomása támadhat, hogy a modernitás
Európájának önértelmezését tekintve széles körben szinte magától ér-
tetődőnek számít az a meggyőződés, mely szerint a modern Európa
a kereszténység térvesztéséből, sőt kudarcából született meg. Az
„újkor legitimitását”1 gyakran támasztják alá azzal, hogy mivel leg-
később a középkor folyamán a keresztény kultúra elveszítette érdek-
lődését az ember iránt, és minden figyelmével a végső isteni valóság
felé fordult, a humánum megmentése érdekében elkerülhetetlen volt,
hogy az európai szellem szakítson a (Hans Blumenberg kifejezésével
élve) „teológiai abszolutizmussal”. Ennek értelmében tehát az újkori
Európa kultúrája az ember mellett döntött az isteni valósággal szem-
ben, amely azzal fenyegetett, hogy elnyomja az emberi életet. Ez a tör-
ténelmi ítélet azért is figyelemreméltó, mert a humánus európai kul-
túra és a kereszténység viszonyának egyik általános meghatározását
tárja elénk: a konkurencia gondolatát. A 20. század folyamán sokak-
nak úgy tűnt, hogy a nyilvánosságban egyre csekélyebb szerepet ját-
szó kereszténység és a modernitás választás elé állítja az embert, aki
nem lehet egyszerre mindkét terület polgára. A kérdés pedig még ma
is elsősorban az, hogy összeegyeztethető-e egymással a vallási élet-
forma és a modernitás feltételeit elfogadó szellemiség.

1. A keresztény szellem és a modernitás viszonya

A kereszténység bírálói és védelmezői gyakran, talán túlságosan
gyakran ennek a gondolati mezőnek a síkján mozogtak. Így hát nem
meglepő, hogy míg a kritikus hangok sokszor a kereszténység tör-
ténelmi fáziseltolódását hangoztatták, a keresztény apologéták azt
próbálták bizonyítani, hogy a modernitás vétkes módon hátat for-
dított az emberi élet kötelező erejű törvényeinek, elszakadt azoktól
az egészen általános elvektől, amelyek nélkül az ember képtelen ele-
get tenni a saját rendeltetésének.

Ebben a vitában nem feltétlenül a kereszténység képviseli a bé-
külékenységre hajló felet. Nem sokkal a második világháború után
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Romano Guardini például azzal a reménnyel köszöntötte az újkor
— nézete szerint — immár bekövetkező végét,2 hogy a középkortól
eltávolodó újkori kultúra végre ismét átadhatja a helyét a keresztény
gyökerekből táplálkozó társadalmi életnek. Guardini csodálatos ér-
zékenységű ember volt, aki különleges figyelmet szentelt az európai
történelem nagy szellemi fordulópontjainak, az újkorral kapcsolat-
ban éleslátása azonban kudarcot vallott: a világháborúk katasztrófá-
jára adott európai válasz rövid átmenet után végképp eltávolította
Európa kultúráját a kereszténységtől. A versengésnek tehát nem az
lett a végeredménye, amiben Guardini reménykedett.

A hetvenes évek végén a mai keresztény gondolkodás egyik leg-
tekintélyesebb képviselőjének számító Eberhard Jüngel még radi-
kálisabban kiélezte az újkor és a kereszténység vitáját. Egyenesen
azt állította, hogy az újkori ateizmus, vagyis az Isten létét tagadó
újkori álláspont belső kapcsolatban van azzal a szemléletmóddal,
amely összhangba tudja hozni egymással a világot és Istent, vagyis
a teizmussal. Az ateizmus, állítja Jüngel, egyenes következménye a
teizmusnak, mivel az utóbbi a világ tudományos megismerését
célul kitűző újkori emberhez rendeli, az újkori ember végső biz-
tonságának alapjául jelöli meg Istent, amikor pedig kiderül, hogy az
emberi megismerés Isten eszméje nélkül is kivitelezhető, önmagá-
tól feleslegessé válik minden, amit a kereszténység kínálhat. Jüngel
olyan gondolkodásmódot próbál kialakítani, amely túllép a teiz-
mus és az ateizmus kettősségén, s ennek alapján azt hangsúlyozza,
hogy a keresztény Isten nem tekinthető szükségszerűnek az ember
szempontjából, hiszen az újkor ráébredt, hogy nélküle is ki tudja
alakítani az emberi együttélés szféráját. Ennek megfelelően Jüngelt
nem is foglalkoztatja a kereszténység társadalmi és kulturális sze-
repvállalásának problémája.3

Magán a kereszténységen belül is egészen hatalmasak tehát a kü-
lönbségek az újkor megítélésével kapcsolatban. Egyesek (mint pél-
dául Guardini) úgy vélik, hogy az ember lényegében nem lehet iga-
zán ember Isten nélkül, s ezért csak vallási, konkrétan keresztény
alapokon tudnak elképzelni olyan kultúrát, amely méltó az ember-
hez. Így pedig szembefordulnak az újkorral, miközben bíznak
abban, hogy az ember alapvető igényei és a kereszténység ajánlatai
belsőleg egymásra találhatnak, bíznak abban, hogy az emberi kul-
túrát áthathatja a kereszténység. Mások (mint például Jüngel) nem
fogadják el, hogy az emberre hivatkozva kimutatható Isten szük-
ségszerűsége, s ezért szintén szembefordulnak az újkorral, de azért,
mert nem bíznak abban, hogy a természetes emberi igények és a ke-
resztény meggyőződések belsőleg egymásra találhatnak, így pedig
azt sem tartják kívánatosnak, hogy a kereszténységnek társadalmi és
kulturális jelentősége legyen.

És akkor még nem is szóltunk azokról, akik pozitív kapcsolatot lát-
nak a kereszténység és a róla leváló újkori világ között. Gondoljunk
csak a mára kissé feledésbe merült Friedrich Gogartenre,4 aki szintén

2Romano Guardini:
Az újkor vége. A hatalom.
(Ford. Ambrus Gabriella.)

Vigilia, Budapest, 1994.

Teizmus és ateizmus

3Eberhard Jüngel:
Gott als Geheimnis der
Welt. Zur Begründung

der Theologie des
Gekreuzigten im Streit

zwischen Theismus und
Atheismus. Mohr,
Tübingen, 20017.

Az újkor eltérő
keresztény megítélései

4Friedrich Gogarten:
Verhängnis und Hoffnung

der Neuzeit. Die
Säkularisierung als

theologisches Problem.
Vorwerk, Berlin, 1953.

83

Eleje:Layout 1  2013.01.15.  13:46  Page 83



a második világháború után terjesztette elő azt a sokak számára fel-
szabadító erővel ható véleményét, mely szerint a kereszténység vol-
taképpen mentesítette az embert attól, hogy a világtól várja sorsának
végső megoldását (keresztény kifejezéssel: az üdvösségét): megszün-
tette a világ korábban feltételezett szent hatalmát, s így valóban vi-
lági, valóban szekuláris világként bocsátotta az ember rendelkezésére.
Így tekintve a szekuláris újkor végső soron a kereszténység követ-
kezménye, mert a kereszténység tette igazán természetessé a világ ko-
rábban természetfeletti erővel felruházott valóságát.

2. Kereszténység és vallás

A 20. századdal kapcsolatban nemcsak a szekuláris újkor keresztény
értelmezéseinek sokfélesége támaszthat nehézséget, de természete-
sen az a kérdés is, hogy pontosan mit kell értenünk kereszténységen.
A kérdés azért sem pusztán retorikai, mert a kereszténység külön-
böző formáinak egészen eltérő kulturális megnyilvánulásai van nak.
Francis Fukuyama például a közelmúltban érdekes megállapításo-
kat tett a keresztény nagyegyházak és az újprotestáns közösségek
egymástól egészen eltérő kulturális, gazdasági és társadalmi hatás-
gyakorlásával kapcsolatban.5 Ha pedig emlékezetünkbe idézzük Fu -
ku ya ma tanárának, Samuel P. Huntingtonnak a nyugati világ várható
civilizációs konfliktusairól vallott nézeteit, akkor még elevenebben
felmerülhet bennünk a kérdés, hogy pontosan milyen vallásról beszél
az, aki szerint „a kereszténység talajvesztése hosszú távon komolyan
veszélyezteti a nyugati civilizáció jövőjét”.6

Akárhogy is legyen, mindenképpen figyelemreméltó tény, hogy
a 20. század végére a kereszténység konkrét fogalma mintha ki-
szorítaná a felvilágosodás nagy találmányát, a vallás fogalmát. Ma
már tudjuk, hogy Európában a vallás fogalma (természetesen nem
ókori előzmények nélkül) a 16. században, a cambridge-i platonis-
táknál indult hódító útjára, majd az után, hogy diadalra jutott a fel-
világosodásban, a 20. század elejére egykori önmaga „árnyékává”7

tette a kereszténységet, hiszen korlátozó gesztussal a magánszfé-
rába száműzte. A vallásfogalom háttérbe szorulása ellen az általá-
nos vallástudomány virágzásától kezdve a konkrét történelmi val-
lásokról leválni próbáló új spiritualitásokig természetesen rendkívül
sok minden felhozható. Ám mégiscsak komoly tény, hogy a jövőbeli
feszültségektől tartó európai és amerikai társadalmi gondolkodás
két — nagy népszerűségnek örvendő — alakja (Huntington és Fu -
kuyama) nem általában a vallás, hanem a konkrét vallások, első-
sor ban a kereszténység és az iszlám jelenségét tartja vizsgálandónak.
A jelenség rendkívül érdekes. Főként a reformáció következtében
kirobbanó vallásháborúknak tudható be ugyanis, hogy a keresz-
ténység elveszítette az emberi együttélést megszervező és szabá-
lyozó szerepét: úgy tűnt, hogy a kereszténység képtelen egységbe
fogni az emberi életet, nem tud többé az emberi társadalom egysé-

5Francis Fukuyama:
Bizalom. A társadalmi

erények és a jólét
megteremtése. (Ford.
Somogyi Pál László.)

Európa, Budapest, 2007.

6Samuel P. Huntington:
A civilizációk összecsapása
és a világrend átalakulása.

(Ford. Puszta Dóra et al.)
Európa, Budapest,

2006, 526.

A vallásfogalom 
háttérbe szorulása

7Gavin D’Costa:
The Making and Meaning

of Religions. In uő:
Christianity and World

Religions. Disputed
Questions in the

Theology of Religions.
Wiley-Blackwell, Oxford,

2009, 58.

84

Eleje:Layout 1  2013.01.15.  13:46  Page 84



gesítő alapjául szolgálni, hiszen követői még egymással is képtele-
nek egyetértésre jutni. Ezzel magyarázható, hogy a kereszténység
fogalmát a nyilvános tudatból kiiktatta a vallás általános eszméje.
A 20. század végén viszont úgy tűnik, hogy a civilizációs háborúk
ijesztő távlata a kereszténység konkrét problémájára cseréli le a val-
lás általános jelenségét.

Az eddigiek során említett elgondolások azonban egyetlen szem-
pontból mintha kivétel nélkül komoly fogyatékosságtól szenvedné-
nek: mintha nem tennének különbséget a kereszténység önmagá-
nak tulajdonított lényege és a kereszténység történelmi hatásai
között. Ezt a mulasztást a kereszténység védelmezői is rendszere-
sen elkövették. Hallatlan gondolati erővel és nagyrészt meggyőzően
mutatták ki, hogy a kereszténység egészen mélyen beépült Európa
gondolkodásmódjába és kultúrájába, amelyből az eredetileg ke-
resztény mozzanatok már később sem metszhetők ki úgy, hogy ma-
gukkal ne rántanák az egész európai szellemet — arról viszont rit-
kábban esik szó, hogy a kereszténység történelmi hatása milyen
kapcsolatban van a kereszténység belső önértelmezésével. Akik a
kereszténység Európát alakító-formáló hatását emelik ki, joggal ál-
lítják, hogy Európa kultúrája mind általános síkon, mind a konkré-
tumok szempontjából egészen a 20. századdal bezárólag elképzel-
hetetlen a kereszténység nélkül. Általános síkon például azért, mert
a fejlődés eszméje, az újkor talán legjellegzetesebb gondolata elkép-
zelhetetlen az időről alkotott keresztény felfogás nélkül, amely a
ciklusokkal számoló mitikus időt egyenes vonalúvá simította ki.8

A konkrétumok szempontjából pedig például azért, mert az európai
képzőművészet, irodalom és zene továbbra is elképzelhetetlen a ke-
resztény örökség tartalmi és formai elemei nélkül. Mi több, az is egy-
értelmű, hogy a személy fogalma, a személy feltétlen méltósága csak
a kereszténység talaján alakult ki, az ókori görög és latin gondolko-
dás ugyanis nem ismerte a személy általános fogalmát, hanem leg-
feljebb egyedekkel tudott számolni. Ahhoz, hogy emberi személyről
beszéljünk, szükség volt a keresztény gondolkodás késő ókori és
kora középkori erőfeszítéseire, amelyekkel megpróbált tisztába
jönni Jézus Krisztus és a Szentháromságként felfogott Isten szemé-
lyi valóságának problémájával. Ugyanez a keresztény igény jelent-
hető be a nő méltóságával kapcsolatban: bármennyi bírálat érje is a
nők keresztény megítélését, aligha tagadható, hogy a nőket és a női-
séget hallatlan méltósággal ruházta fel a kereszténység,9 s ez a mél-
tóság elengedhetetlen volt a nők érdekében tett minden későbbi erő-
feszítéshez. És a sor még hosszasan folytatható lenne.

Csakhogy már magukból ezekből a megfogalmazásokból is ki-
tűnik, milyen nehézségek adódnak az ilyen jellegű hatáskifejtések
igazolásából: mintha a legyőzöttek (a kereszténység képviselői)
igyekeznének bizonygatni, hogy legyőzőik (az újkor emberei) még
mindig az általuk feltört talajon gazdálkodnak. Ha igazuk van is, bi-
zonygatásuk nem különösebben vonzó annak az újkori embernek
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a szemében, aki úgy érzi, olyan területre akarják visszacitálni, ahon-
nan önként távozott.

3. A kereszténység önértelmezése és hatása

Ha ezzel szemben azt vesszük szemügyre egészen röviden, hogy
— korántsem esetleges, ám mégis másodlagos — történelmi hatá-
saitól függetlenül hogyan ítélik meg a kereszténységet a 20. század
nagy keresztény gondolkodói, könnyen zavarba juthatnunk. Több-
nyire nem azzal szolgálnak, amire számítanánk: elsősorban nem a
kereszténység hasznosságát, nem az emberi együttélésnek alapot
vető jelentőségét, nem történelmi küldetését, még csak nem is kul-
turális szerepét állítják előtérbe, hanem olyan távlatra nyitják meg
a kereszténység lényegét, amely felől, úgy tűnhet, csak nehézségek
árán tudunk visszatérni az emberi élet tudatos megszervezéséhez
és alakításához, azaz a kultúrához.

Forduljunk csak a kereszténység lényegére vonatkozó kérdé-
sünkkel Karl Rahnerhez, aki a 20. században szinte felmérhetetlen
intenzitással formálta át a katolikus szellemiséget, és azt fogjuk hal-
lani, hogy „a keresztény ember mindenki másnál kevésbé rendel-
kezik végső válaszokkal, amelyek pontosan elkönyvelhetők lenné-
nek”, mert a keresztény ember „soha nem állíthatja, hogy már
mindent pontosan átlát”, azt ugyanis, akit a legfontosabbnak tart,
vagyis „Istent soha nem illesztheti be jól átlátható tételként az élet
költségvetésébe”.10 E szavak hallatán könnyen úgy tűnhet, hogy a
kereszténység egyáltalán nem helyez biztos talajt az ember lába alá,
inkább valamiféle végső meghatározatlanságba mártja; és nem biz-
tos tetőt ad a feje fölé, amely alatt békésen tevékenykedni tud,
hanem végtelen tágasságú horizontot rajzol a tekintete elé. Fordul-
junk kérdésünkkel a katolikus gondolkodás utolsó univerzális alak-
jához, Henri de Lubachoz, és azt fogjuk hallani, hogy a keresz-
ténység a legkevésbé sem rendelkezik mindenre kiterjedő tudással,
nem végső és átfogó tudás birtokosa, hanem kizárólag minden
dolog középpontját ismeri, s ehhez igyekszik a lehető legközelebb
kerülni.11 Ez a középpont ráadásul nem többé-kevésbé könnyen át-
tekinthető könyv, nem is valamiféle önálló intézményrendszer,
hanem egy történelmi személy. Vagy tegyük fel a kérdésünket Hans
Urs von Balthasarnak, akit kortársai az európai kultúra legalaposabb
ismerőjének tartottak, és azt fogjuk hallani tőle, hogy nem hajlandó
kereszténynek tekinteni mást, csak azt, aki önmagáról lemondva át-
adja magát Isten akaratának, s ehhez óhatatlanul a legfájdalmasabb
átalakuláson kell keresztülmennie. Hallgassuk csak meg egy percre
Balthasart: „a keresztény ember életútjának egyik döntő pillanatá-
ban a természetnek Krisztussal együtt a halálba kell zuhannia. Meg
kell törnie egyenes vonalú növekedésének, éjbe kell borulnia vilá-
gos ismeretének, össze kell roppannia gondosan ápolt önértelme-
zésének.”12 És ha ez így van, állítja Bal tha sar, nem lehetséges-e,
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hogy a keresztény kultúra megannyi alkotása, „a székesegyházak,
a birodalmak, a költemények és a szimfóniák csupán az önmagát
kiszolgáltató hit merészsége ellen akartak védelmet és biztonságot
nyújtani”?13

Szigorúnak ható intéseivel és kérdéseivel Karl Rahner, Henri de
Lubac és Hans Urs von Balthasar egyaránt arra figyelmeztet, hogy
a kereszténység roppant felhívást intéz az emberhez, és bár való-
ban biztonságot nyújt számára, mégiscsak olyan biztonságot, amely
teljes kiszolgáltatottsággal és lezárhatatlan nyitottsággal jár együtt.
Magától értetődő, hogy a kereszténység efféle önértelmezésének ha-
tása van arra, ahogyan a kereszténység az értelmes emberi együtt é-
lés általános formájáról, vagyis a kultúráról gondolkodik. Az egyik
legfontosabb ilyen következmény, hogy a keresztény szemléletmód
a mai napig nem mond le az emberi együttélés egységesítő elvéről,
nem mond le arról, hogy van olyan elv, amelynek alapján egysé-
gessé és értelmessé formálható az emberi együttélés. Az egységesítő
alapot a keresztény meggyőződés szerint pedig nem az ember által
kitermelhető egyetértés és megegyezés biztosítja. Az ember ugyanis,
állítja a kereszténység, több annál, amit önmagának el tud mondani
önmagáról, s ennélfogva a közös emberi élet sem nyugodhat merő -
ben emberi konszenzuson.

A 20. században a kultúra értelmezése számtalan változáson ment
keresztül: a kultúrát megközelítették már az intézmények felől (így
járt el a nagy Bronisław Malinowski14) vagy, éppen ellenkezőleg, az
ember szimbólumalkotó tevékenysége felől (mint Ernst Cassirer15),
tartották már lényegében azonosnak a vallással,16 kiterjesztették már
az emberek egész életmódjára (mint Raymond Williams17), míg végül
olyan széttartónak nem ítélték, hogy egységes és általános meghatá-
rozása helyett már csak részleges érvényű „sűrű leírását”18 tartották
lehetségesnek (ez Clifford Geertz végkövetkeztetése). Mindezzel
szemben a keresztény teológia még mindig kitart az univerzális ho-
rizontú emberi kultúra igénye mellett, bár jellemző módon úgy, hogy
az univerzalitást a különbségek elfogadásának imperatívuszával
kapcsolja össze. És ezzel máris a 21. század távlataihoz érkeztünk el,
hiszen századunk néhány mérvadó megnyilatkozásából és kérdés-
köréből egyelőre az olvasható ki, hogy az új században a keresz-
ténységnek elsősorban az egyetemességigény és a részlegesség össz-
hangjának megteremtése lesz a feladata, olyan folyamat keretében,
amelynek során az európai gyökerű kereszténység immár végérvé-
nyesen policentrikus képződménnyé válik a világban, ám úgy, hogy
közben európai gyökereitől sem szakad el. Úgy tűnhet, hogy ezzel az
igénnyel a kereszténység minimalista programra rendezkedik be: a
21. században Rahner, Lubac és Balthasar pátosza mintha az emberi
együttélést érintő szerény keresztény ajánlatoknak adná át a helyét.
Nem elképzelhetetlen azonban, hogy a 21. század látszólagos ke-
resztény szerénysége élteti tovább a 20. század keresztény pátoszát,
nem elképzelhetetlen, hogy a 21. századi keresztény kultúra a rej-

13I. m. 76.

Kiszolgáltatottság
és nyitottság

14Bronisław Malinowski:
The Scientific Theory of

Culture, and Other
Essays. The University of

North Carolina Press,
Chapel Hill, 1944.

15Ernst Cassirer:
An Essay on Man.

An Introduction to a
Philosophy of Human

Culture. Yale University
Press, New Haven, 1944.

A kultúra
értelmezésének

változásai a
20. században

16Thomas Stearns Eliot:
A kultúra meghatározása.

(Ford. Lukácsi Huba.)
Szent István Társulat,

Budapest, 2003.

17Raymond Williams:
The Long Revolution.
Penguin, Harmonds -

wordth, 1965.

18Clifford Geertz: Sűrű
leírás. Út a kultúra

értelmező elméletéhez.
In uő: Az értelmezés

hatalma. Antropológiai
írások. (Ford. Andor

Eszter et al.) Századvég,
Budapest, 1994, 170–199.
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tettség, a jelentéktelenség és a bennük elrejlő megtörhetetlen remény
formájában teszi meg nyilvános ajánlatát. A helyzet azonban, nem
meglepő, e téren is igen összetett. Az egyszerűség kedvéért végeze-
tül már csak öt fontos kérdést szeretnék érinteni.

4. Politikum, emlékezés, együttélés

Az első kérdés arra vonatkozik, hogyan vehet részt a kereszténység
Európa politikai életében. Erre a kérdésre próbál választ adni
Johann Baptist Metz, aki 2011-ben az új évszázad horizontján újra
összegezni igyekezett teológiai programját.19 A Metz nevéhez fű-
ződő „új politikai teológia” nem a kereszténység és a pártprog-
ramokhoz kötődő politika kínos összefonódásainak újabb tanúja,
hanem pontosan a politikai programoktól kívánja függetleníteni az
intézményes kereszténységet, azzal együtt, hogy újra politikaivá
teszi, azaz kiemeli a magánélet köréből (deprivatizálja), s megvilá-
gítja kézzelfogható társadalmi és kulturális jelentőségét. A politi-
kum Metznél az ember konkrét társadalmi létezésére vonatkozik,
amelynek elharapózó embertelensége, a szubjektumok iránt érzé-
ketlen mechanizmusa, az idő látszólagos végtelenségét feltételező
fejlődésmámora olyan instanciáért kiált, amely meg tudja menteni
az ember méltóságát. Ezt a tényezőt az új politikai teológia a szen-
vedők tekintélyében jelöli meg. A kereszténységnek, hangsúlyozza,
vissza kell szereznie a szenvedés iránti érzékenységét, és cselek-
vően fenn kell tartania az igazságosság reményét az ártatlanul szen-
vedők égbekiáltó nyomorúságát látva. Ennek nyomán a mai frag -
men tált szellemi körülmények között a legkevésbé sem magától
értetődő egyetemességi igény jelentkezik Metznél: van egységes,
egyetemes emberi történelem, csakhogy a szenvedéstörténet alak-
ját ölti. Az új politikai teológia emlékezetet kíván szerezni a szen-
vedők kiáltásának, meggyőződése szerint ugyanis a fejlődés és a
technikai jólét biztosítása érdekében Európa a szenvedőkről meg-
feledkező kulturális amnéziába süllyedt, amely mélységesen em-
bertelenné teszi az uralkodó racionalitást. Metz joggal tart attól,
hogy erőtlen apátiába fullad a kereszténység, s arra figyelmeztet,
milyen könnyen banálissá válhat ez európai ember élete. Éppen
ezért a másik szenvedését észlelő látásmóddal igyekszik elejét
venni az egyéni élet és az európai kultúra önmagába záródó kiful-
ladásának: olyan emberi kultúrát sürget, amelyet a másik ember
máslétének és a másik szenvedésének elismerése alakít ki.

A szenvedők emlékezetének programja élesen hasít bele az euró-
pai kultúratudományok szövetébe, amelyet mérvadó nézetek sze-
rint napjainkban pontosan az emlékezet fogalma fűz össze, mivel
ma pontosan az emlékezet fogalma számít a kultúraértelmezés meg-
határozó és irányító tényezőjének.20 Hiába van hallatlan konjunktú-
rája az emlékezet fogalmának a kultúra területén, úgy tűnik, hogy a
szenvedők emlékezete nem részese ennek a programnak. Éppen

19Johann Baptist Metz:
Mystik der offenen

Augen. Wenn Spiritualität
aufbricht. Herder,

Freiburg, 2011.

Metz új politikai
teológiája

20Aleida Assmann:
Erinnerungsräume.

Formen und Wandlungen
des kulturellen

Gedächtnisses. Beck,
München, 1999.
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ezért a 21. század kereszténységének e téren tagadhatatlanul óriási
feladata lehet az európai kultúra humanizálásával kapcsolatban.

Szervesen összefügg mindezzel a második kérdés, amely az em-
beri együttélés lehetséges formáira vonatkozik, konkrétan arra, hogy
mit tehet az új században a kereszténység az emberek békés együtté-
lésének előmozdítása érdekében. Andrea Riccardi, a számos társa-
dalmi és kulturális területen tevékenyen jelen lévő, s ennek köszön-
hetően világunk folyamatait közvetlen közelről megfigyelő és alakító
Sant’Egidio közösség alapítója néhány éve éppen az együttélés kér-
désében jelölte meg a kereszténység 21. századi önértelmezésének
tengelyét. Meggyőződése szerint az új század körülményei között
nem kielégítőek többé „a békés kozmopolitizmus jámbor válaszai,
amelyeket az a hit táplál, hogy végül a fejlődés és a demokrácia érté-
kei úgyis érvényre jutnak”. A globalizált világ „tartós különbségei”
mellett egyetlen kultúra sem erőltetheti rá a saját mintáit másokra,
vagyis olyan, „hegemóniától mentes tér” kialakítására van szükség,
amelyben senki sem nyomja el az identitásokat. Másrészt viszont „a
kulturális különbségek ellenére bizonyos közös igények és közös ér-
tékek minden égöv alatt megmutatkoznak: legalábbis ez az én sze-
mélyes tapasztalatom” — teszi hozzá Riccardi, akinek e téren való-
ban érdemes hinnünk. (Ahogyan érdemes hinnünk egyébként T. S.
Eliotnak is, aki a szűkebb értelemben vett kultúrával kapcsolatban
szintén azt szögezi le, hogy „a teljes önellátás a kultúrában egysze-
rűen lehetetlen: a kultúra folyamatos fenntartását valamely ország-
ban csak a többiekkel való érintkezés szavatolja”, s ezért többek között
„Európa minden egyes népének érdeke, hogy a többinek továbbra is
legyen költészete”.21) Ha a kortárs tudat elszegényedésének vagyunk
tanúi, állítja a Conviverében Riccardi (amúgy éppen Fukuyamára hi-
vatkozva), ami abban fejeződik ki, hogy korunkban az emberek „véd-
telenül állnak az agresszióval és a fanatikus propagandával szem-
ben”, akkor a többi világvalláshoz hasonlóan a kereszténységnek is
arra kell felkészítenie a 21. század emberét, hogy „tudatosan együtt
éljen másokkal”. A kereszténységnek a megegyezés szellemében tör-
ténő együttélésre kell nevelnie, s „a megegyezés egy másokkal közö-
sen vallott, a különbségeket elismerő kultúra alapja”.22 Minimalista
lenne ez a program? Lehet. De nem elképzelhetetlen, hogy a keresz-
tény kultúra olyan új formáját alkotja, amelyre erőszaktól fenyegetett
világunkban mindennél nagyobb szükség van.

Az erőszak és a kereszténység kapcsolatának kérdése (a harmadik
kérdésünk) azért is nagy súllyal bír, mert a kereszténységgel szemben
megfogalmazott újabb bírálatoknak ahhoz a típusához kapcsolódik,
amely az elmúlt évek során hallatlan érdeklődést keltett Európában.
Jan Assmann heidelbergi egyiptológus nemcsak a kulturális emléke-
zet legkidolgozottabb elméletével hívta fel magára a figyelmet, de az-
zal is, hogy a monoteizmus (különösen a keresztény monoteizmus) és
az erőszak belső kapcsolatát is kimutatni igyekezett. Assmann móze-
si megkülönböztetésnek nevezi azt a monoteizmussal megjelenő új-

Az emberek békés
együttéléséért

21Thomas Stearns Eliot:
A költészet társadalmi

hivatása. In uő: Káosz a
rendben. Irodalmi esszék.

(Ford. Bódis Edit et al.)
Gondolat, Budapest, 1981,

332–346., 343. és 345.

22Andrea Riccardi:
Az együttélés civilizációja.

In uő: Együttélés. (Ford.
Lukácsi Margit.) Európa,

Budapest, 2009, 179–222.

Az erőszak
és a kereszténység

kapcsolatának kérdése
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fajta szemléletet, azt a „forradalommal” egyenértékű megkülönböz-
tetést, amely elkülöníti „az igazat és a hamisat a vallásban, az igaz ta-
nítást és a tévtanokat, a tudást és a tudatlanságot, a hitet és a hitet-
lenséget”.23 Assmann szerint a monoteizmus előtt uralkodó úgynevezett
kozmo teizmus talaján még ismeretlen volt a barát–ellenség-séma, az
istenek szférája nem állt szemben a világgal, „ha nem olyan princípium
volt, amely struktúrát, rendet és értelmet biztosítva áthatotta a világot”,24

olyan egyetemes kultúrát alakított ki, amelyen belül a különböző né-
pek istenalakjai felcserélhetők voltak egymással, s így békét és meg-
értést biztosítottak tisztelőiknek. A lefordíthatóság elvét felszámoló mo-
noteizmus viszont az istenek „funkcionális ekvivalenciájával” együtt
járó békét és nyugalmat is felszámolja. Assmann természetesen nem
állítja, hogy az erőszak a monoteista vallással jelent meg a színen, de
annak különleges jelentőséget tulajdonít, hogy a monoteizmus az erő-
szak újfajta formáját és lehetőségét hozza magával. Az elmúlt években
érdekes volt megfigyelni, hogy ez a váratlan helyről, az egyiptológia
tudománya és a kulturális emlékezet elmélete felől érkező provoká-
ció milyen gyors ütemben mozgásba hozta a kereszténység apologe-
tikus eljárásait. Az Assmann felvetéseire adott megannyi válaszkísér-
letet elsősorban az fűzi össze, hogy a sokféleség elfogadásának
vallásaként, az egységesítő alapelv mellett a különbözőségnek is teret
adó szellemi formaként igyekeznek láttatni a kereszténységet. Ennek
a napjainkban is nagy erőkkel folyó vitának az a legfőbb tétje, hogy
Európa erőszakkal sújtott évszázadai után a kereszténység tud-e olyan
ajánlatot tenni a békére, amely szervesen összefügg saját vallási meg-
győződéseivel. Az erőszak kérdése kapcsán a kereszténységnek
ugyanis nem általában a monoteista Istenről, hanem a konkrétan Jé-
zus alakja révén megismerhető Istenről kell beszélnie, s a következő
évtizedek egyik legérdekesebb problémáját alighanem az fogja alkot-
ni, hogy monoteista meggyőződését a kereszténység miként tudja majd
kifejezni a konkrét történelem horizontján.

Ezzel máris elérkeztünk a negyedik kérdésünkhöz, amely arra vo-
natkozik, hogy a keresztény hagyomány milyen jelentéstartalmat tud
rendelkezésre bocsátani a megegyezésre épülő európai kultúra szá-
mára. Nehezen tértek magukhoz a meglepetéstől, akik 2001-ben Jür -
gen Habermas Hit és tudás című előadását hallgatták Frankfurtban.
És még nagyobb lett a meglepetése az európai nyilvánosságnak a to-
vábbi évek folyamán, amikor Habermas, akitől minden várható volt,
csak éppen nem a vallással szemben kimutatott jóindulatú érdeklő-
dés, egyre komolyabban vette a keresztény hagyomány gondolati
ajánlatát. A frankfurti szociológus és filozófus vallási érdeklődése
odáig fokozódott, hogy a kereszténység körében jelentkező lelkesült
reakciók hatására 2008-ban már le kellett szögeznie: öreg lett, de azért
vallásos még nem.25 Habermas ugyan már a nyolcvanas évek végén
kiemelte, hogy az erkölcs, a személy és a szabadság fogalmát az eu-
rópai ember csak akkor értheti meg, ha „magáévá teszi a zsidó-ke-
resztény gyökerű üdvtörténeti gondolkodás belső lényegét”,26 2001

23Jan Assmann:
Die mosaische

Unterscheidung oder der
Preis des Monotheismus.

Carl Hanser Verlag,
München – Wien,

2003, 12–13.

24Jan Assmann:
Monotheismus. Jahrbuch

Politische Theologie 4
(2002), 122–132., 124.

25„Ich bin alt, aber nicht
fromm geworden.”

Gespräch mit Jürgen
Habermas. In Michael
Funken (szerk.): Über

Habermas. Gespräche
mit Zeitgenossen.

Primus, Darmstadt,
2008, 181–190.

A keresztény
hagyomány gondolati

ajánlata

26Jürgen Habermas:
Metaphysik nach Kant. In
uő: Nachmetaphysisches
Denken. Philosophische

Aufsätze. Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1988,

18–34., 23.
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óta a posztszekuláris társadalom fogalmával egészen átfogó igénnyel
követeli, az európai tudat tanúsítson újfajta érzékenységet arra a
tényre, hogy a vallás a modernitás körülményei között sem tűnt el.
Ennek az érzékenységnek Habermas szerint abban kell megnyilvá-
nulnia, hogy a posztszekuláris Európa az „értelemalkotás forrásá-
nak”27 ismeri el a vallást, és nem kifogásolja többé, hogy sajátosan val-
lási nyelven kifejezett sajátosan vallási tartalmak akadálytalanul
bejárást nyerjenek a politikai nyilvánosság területére. Természetesen
szó sincs arról, hogy Habermas kész lenne elfogadni az úgynevezett
Böckenförde-axiómát, amely szerint a liberális jogállam képtelen meg-
alapozni magát, s önmaga megalapozásához rászorul a tételes vallá-
sok támaszára.28 Továbbra is úgy gondolja, hogy a szent tekintélyét
a modernitás körülményei között felváltotta a konszenzus tekinté-
lye,29 de a vallási tartalmak nyilvános létjogosultságáról vallott
újabb elgondolásai olyan nyitottságról tanúskodnak, amely a poli-
tika és a vallás radikális különbségének fenntartása mellett is sza-
kít a vallás depolitizálásának felvilágosult igényével.

Nem feltétlenül szerencsés, ha a kereszténység szövetségest ke -
res Jürgen Habermasban. Ennek ellenére a 21. század keresztény
kul túrája nem tekinthet el a posztszekularitás történelmi helyzeté-
től, és józanul meg kell ragadnia azokat a lehetőségeket, amelyeket
a rendelkezésére bocsát.

Végezetül ötödik kérdésként a nyilvános jelenlét és a rejtettség kap-
csolatára kell kitérnünk. Riccardi és Metz azt köti a kereszténység
lelkére, hogy legyen jelen a világ nyilvánosságában, s tegyen meg
mindent a múltbeli szenvedők és a jelenbeli útkeresők identitásának
megőrzésében. A 20. század folyamán azonban különös erővel ér-
vényesült a keresztény hagyománynak az az egészen különleges meg-
győződése, mely szerint a nyilvános hatáskifejtés és a rejtettség nem
feltétlenül zárja ki egymást. A 20. században a katolikus egyház szá-
mos olyan személyről ismerte el az elérhető legnagyobb emberi nagy-
ságot (a szentséget), aki a nyilvánosságtól elzárva vett részt az em-
beriség életének alakításában. A francia Charles de Foucauld vagy
a spanyol Rafael Arnáiz Barón sivatagokban és eldugott kolosto-
rokban élte az életét, keresztény meggyőződés szerint mégis belső-
leg együtt lélegzett a modern emberiséggel. Ennek a meggyőződésnek
a legmeghökkentőbb kifejeződése, hogy a serdülő és felnőtt életé-
nek alig néhány évét teljes egészében kolostori körülmények között
töltő Lisieux-i Teréz a missziók védőszentjévé emelkedett a katoli-
kus egyházban.

5. Metafizika és végérvényesség

A kereszténység — feltűnő vagy rejtett — európai jelenlétével kap-
csolatban az egyik legkomolyabb nehézség, hogy a keresztények to-
vábbra is élnek a hagyományos metafizika — sokak számára alig ért-
hető — nyelvi készletével: egyetemességről, objektív igazságról,

27Jürgen Habermas:
Religion in der

Öffentlichkeit. Kognitive
Voraussetzungen für den

„öffentlichen Vernunft -
gebrauch” religiöser und
säkularer Bürger. In uő:
Zwischen Naturalismus

und Religion. Philo -
sophische Aufsätze.

Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 2005, 119–154., 137.

28Vö. Ernst Böckenförde:
Staat–Gesellschaft–

Kirche. In: Christlicher
Glaube in moderner

Gesellschaft. Bd. 15.
Herder, Freiburg,

1983, 6–120. 

A nyilvános jelenlét és
a rejtettség kapcsolata

29Jürgen Habermas:
A kommunikatív cselekvés
elmélete. (Ford. Ábrahám

Zoltán et al.) Gondolat,
Budapest, 2011, 331–355.
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kezdetről, végről és megalapozásról beszélnek. A kereszténység
nyelve továbbra is hordozza a görög szellemmel kötött szövetség
jelét, és nehéz elképzelni, hogy a 21. században újfajta szövetségre
válthatná a görögséggel vállalt kapcsolatát. Keresztények ugyan
szerte a világon a görög racionalitástól eltérő vallási hagyományok-
kal is keresnek belső kapcsolatot, de úgy tűnik, nem mozdítható el a
helyéről az a meggyőződés, mely szerint „a kereszténység nem más,
mint Jézus Krisztus közvetítésével Izrael hite és a görög szellem kö-
zött létrejövő szövetség”.30 A 20. század egyebek mellett azoknak a tö-
rekvéseknek is a története volt, amelyek megpróbáltak kihátrálni a
görög szellemmel vállalt szövetség mögül: vissza próbáltak térni az
önérdekeit érvényesítő ember gyermekkori teljességéhez vagy pre -
racionális mélységeihez (Sigmund Freudnál), a szókratészi raciona-
litás egyértelműsége mögött húzódó archaikus szellemhez (Martin
Heideggernél), az európai kultúrával ellentétben talán még az ere-
deti ártatlanság ígéretét hordozó primitív kultúrához (Claude Lévi-
Straussnál), az állatok és az angyalok még nyitott világbeli jelenlété-
hez (Rainer Maria Rilkénél). A kereszténység nem haladt együtt
ezekkel a próbálkozásokkal, bár igaz, hogy talán komolyabban is
megvizsgálhatta volna a bennük kifejeződő igényeket.

A kereszténység metafizikai gyökerekből táplálkozó nyelvi kész-
letének egyik legalapvetőbb eleme a végérvényesség. Hans Urs von
Balthasar szerint a kereszténységet abszolút esztétikai vallásnak
kell tekintenünk, mivel olyan anyagi, érzékelhető, észlelhető, „esz-
tétikai” formát állít a középpontba (a feltámadt Jézus alakját), amely
soha nem szűnik meg. Ennek értelmében a kereszténység anti pla -
to nizmusa végérvényes fennmaradást ígér az anyagi valóságnak,
és nem hajlandó a szellem kárára gondolkodni az anyagi valóság-
ról, amelyet mindamellett szellemi meghatározottságúnak és szel-
lemi rendeltetésűnek tart. Karl Rahner szerint a kereszténység az
emberi szabadság eredményének, az ember szabadon kialakított
önmagának végérvényességét jelöli meg az emberi létezés végső és
elérhető célpontjaként. Bármilyen szegényes leegyszerűsítés is tehát
végső következtetést levonnunk a kereszténység és az európai kul-
túra kapcsolatára nézve, talán nem jogtalan az az állítás, mely sze-
rint a kereszténységnek azért kell fáradoznia a kulturális identitá-
sok megmentése érdekében, mert olyan végtelen mélységet fedez
fel az emberben, amelynek végérvényes távlata, soha el nem múló
jelentősége van.
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